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EDITAL 001/2017 

 

Torna pública seleção para o preenchimento vagas 

para Bacharéis em Contabilidade na 

Coordenação de Gestão Financeira da Gerência de 

Gestão e Finanças da Polícia Civil do Estado de 

Goiás - PCGO e dá outras providências. 

 

O Delegado-Geral da Polícia Civil, no uso de suas atribuições, torna público que estão abertas 

as inscrições de interessados em participar do processo de seleção para o preenchimento de 

três vagas na de 03 (três) vagas de Bacharéis em Contabilidade na Coordenação de Gestão 

Financeira da Gerência de Gestão e Finanças da Polícia Civil, para o exercício de funções 

administrativas relativas à execução orçamentária e contabilidade geral, sob a coordenação do 

Gerente de Gestão e Finanças da Polícia Civil.  

Para tanto, resolve: 

1 – A seleção será composta de três fases:  

a) inscrição; 

b) entrevista; 

c) avaliação prática. 

2 - Poderá se inscrever para o processo seletivo qualquer servidor em exercício na PCGO, 

lotado em quaisquer unidades da capital ou do interior do Estado. 

3 – A inscrição deverá ser feita pelo e-mail cmp.ggf@gmail.com até o dia 24 de fevereiro de 

2017. 

3.1 – O candidato deverá encaminhar ao e-mail informado no item 2 a solicitação de sua 

inscrição, contendo currículo resumido com seus dados pessoais, experiência profissional, 

telefone e e-mail de contato. 

 

mailto:cmp.ggf@gmail.com
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3.2 – O candidato inscrito receberá um e-mail de confirmação da inscrição. Caso o candidato 

não receba a confirmação em até 24 horas, deverá entrar em contato telefônico com a 

Coordenação de Gestão Financeira da Polícia Civil pelo telefone (62) 3201-2593, para 

regularizar a inscrição. 

4 – Os candidatos que tiverem sua inscrição confirmada serão convocados para a entrevista e 

avaliação prática individual, a serem realizadas em Goiânia, em data a ser definida de comum 

acordo com o candidato, devendo ocorrer até a data final de 10 de março de 2017. 

4.1 – Durante a entrevista, serão avaliados o perfil do candidato para a função, bem como seus 

conhecimentos quanto a temas relacionados à contabilidade pública e rotinas administrativas, 

especialmente sobre: 

 a) estrutura administrativa do Estado de Goiás (Lei nº 17.257/2011 e suas alterações), com 

enfoque na SSP e na Polícia Civil; 

b) Lei Orgânica da Polícia Civil; 

c) Leis Estaduais nº 10.460/88 e nº 13.800/01. 

d) Manual de Redação Oficial do Estado de Goiás; 

e) Sistemas: SEI, SIPRO, SEPNET, SIOFINET. 

4.1.1. A entrevista será realizada por Comissão composta pelo Coordenador de Modernização 

e Planejamento, Coordenador de Gestão Financeira e Chefe do Núcleo de Contabilidade Geral 

e Execução Orçamentária e Financeira, devendo cada membro da Comissão atribuir à 

avaliação nota de 0 a 10, da qual será obtida a primeira média. 

4.2 – A avaliação prática consistirá na elaboração de um ato administrativo, versando sobre os 

temas constantes do item 4.1. retro. 

4.2.1 – A avaliação prática será analisada pela Comissão mencionada no item 4.1.1. retro, 

devendo cada membro da Comissão atribuir à avaliação nota de 0 a 10, da qual será obtida a 

segunda média.  

4.2.2 – Será considerado aprovado no processo seletivo o candidato que obtiver média final 

(média sobre a primeira e segunda médias – itens 4.1. e 4.2., retro) acima de 7,0. 

4.2.3 – O candidato poderá recorrer das notas que lhe forem conferidas a Comissão composta 

no prazo de 24 (vinte e quatro). 
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5 – Para efeito de classificação entre os aprovados, serão consideradas as notas auferidas nas 

avaliações práticas. 

5.1. Em caso de empate, terá preferência o servidor com mais tempo de serviço na PCGO. 

Persistindo o empate, terá preferência o servidor mais velho. 

5.2. O resultado final será publicado até o dia 17 de março de 2017, por meio de novo Edital, 

a ser encaminhado a todos os participantes do processo seletivo. 

6 – O candidato classificado será lotado na Coordenação de Gestão Financeira da Gerência de 

Gestão e Finanças da Polícia Civil. 

6.1. O candidato classificado não fará jus a nenhum tipo de acréscimo financeiro em virtude 

da aprovação e classificação neste processo seletivo. 

6.2. Os candidatos aprovados, mas que não tenham sido classificados para a ocupação da 

vaga, poderão vir a ser convidados para ocuparem vagas futuras na GGF, caso surjam. 

7 – Eventuais dúvidas acerca da presente seleção serão dirimidas pela Comissão. 

Goiânia (GO), 16 de fevereiro de 2017. 

 

Álvaro Cássio dos Santos 

Delegado-Geral da Polícia Civil 


